
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

 Mistrzostwa Polski Juniorów 
w zapasach w stylu wolnym 

Teresin 01-02.04.2016 r. 
 
 

I. ORGANIZATOR 
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Polski Związek Zapaśniczy 
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy 
Urząd Gminy  Teresin 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie 
Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Teresin 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 
01-02.04.2016 r.        
Hala Sportowa – Widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Teresinie, Aleja XX-lecia 1 

 
III. CEL IMPREZY 

 
Popularyzacja sportu zapaśniczego w Polsce i Gminie Teresin.  
Podniesienie poziomu wyszkolenia. 
Wyłonienie Mistrzów Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym na 2016 rok. 
Promocja Gminy Teresin. 

 
IV. UCZESTNICTWO 

 
Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Zapaśniczego na 2016 rok. 
Zawody zostaną przeprowadzone na trzech matach. 

 
V. FINANSE 

 
Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów. 
Koszty podróży, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia pokrywają delegujące 
Kluby: 

• nocleg w hotelu i wyżywienie – 110 zł doba 
• wyżywienie bez noclegów – 60 zł 
• nocleg bez wyżywienia –  60 zł 
• startowe 40 zł od zweryfikowanego zawodnika 

 
 



 

 2 

VI. NAGRODY 
 
Zgodnie z regulaminem imprez Polskiego Związku Zapaśniczego na 2016 rok 
 

VII. ZGŁOSZENIA 
 
Zgłoszenia do zawodów z rezerwacjami noclegów i wyżywienia przesłać na 
adres: LKS „Mazowsze” ul. XX-lecia 32, 96-515 Teresin do dnia 28.03.2016 roku. 
E-mail: klub@mazowszeteresin.com 
Kontakt telefoniczny: 604 226 839 Ryszard Niedźwiedzki 
          602 884 947 Artur Albinowski 

 
VIII. SPRAWY RÓŻNE 

 
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ na 2016 rok, system 

rozgrywania zawodów z podziałem na grupy A i B (do dwóch przegranych). 
• Prosimy o poważne potraktowanie rezerwacji noclegów i wyżywienia, 

organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania i wyżywienia, jeśli zgłoszenie 
nadesłane zostanie po terminie lub w ogóle nie zostanie wysłane. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, i 
nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia od NW startujących 
zawodników i osób towarzyszących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu w trakcie zawodów. 

• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych 
w niniejszym komunikacie. 

 
IX. PROGRAM ZAWODÓW 
 

01.04.2016 r. (piątek) 
 

do godz. 16.30       przyjazd ekip (hala GOSiR w Teresinie, Aleja XX-lecia 1) 
godz. 16.30-17.30  weryfikacja zawodników (j/w) 
godz. 17.30-18.00  konferencja  techniczna i sędziowska 
godz. 18.00-19.00  przegląd lekarski (przed wejściem na wagę) i waga  

  zawodników 
 
02.04.2016 r. (sobota) 

 
godz. 09.00-14.00  walki eliminacyjne 
godz. 15.30-16.00  otwarcie imprezy 
od godz. 16.00  dalsze walki, walki finałowe, dekoracja i zakończenie zawodów 
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X. MAPA DOJAZDU 
 

 
 
 
 

Prezes 
Ludowego Klubu Sportowego 

„Mazowsze” Teresin 
 

Ryszard Niedźwiedzki 
 


